
 

 

                                 SÆT X VED  

                      FOLKESKOLEN DEN 

                       21. NOVEMBER 2017 

 

KOM TIL Valgmøde den 9. november 2017 
Kalundborg Lærerkreds indbyder til valgmøde torsdag d. 9. november 2017 kl. 19-21.30 

I musiklokalet på Rynkevangskolen under overskriften: 

 

Vores fælles folkeskole 
De politiske partier stiller op til valgmøde. Hør deres visioner og kom til debat om: 

Har vi den folkeskole, vi ønsker os? 

Hvilke politikere vil sikre kvaliteten på vores skoler? 

 

 

Se hvad politikere svarer på udvalgte spørgsmål her: 

Folkeskolen.dk/KV17 

_____________________________________________________________ 

 

Demonstration - Velfærdens dag 7/11 

Over hele Danmark er der demonstrationer på velfærdens dag på tirsdag den 7/11 2017.  

I Kalundborg har LO og FTF i stedet arrangeret et velfærdsvalgvalgmøde mandag den 6/11, 

- som vi regner med at rigtig mange af vores medlemmer deltager i. 

Tirsdag d. 7. november 2017, kl. 16.30  Bertel Thorvaldsens Plads, 1213 Kbh. K. 

HVIS du har mulighed for at tage til København, vil vi gerne opfordre dig til at deltage i 

demonstrationen. Efterfølgende kan du få refunderet din togbillet på kredskontoret. 

Talere ved LO, D R, 3F, FOA med flere.      

Musik ved Wafande og Pharfar  

 

 

Kongressen 2017 

 
Igen i år leverede Anders Bondo en skarp mundtlig beretning, hvor han udtrykte bekymring 

for KL’s ageren som skoleejer – og for Finansministeriets indflydelse og fortsatte forsøg 

med at sætte deres egen dagsorden for folkeskolen i bestræbelserne på at effektivisere den 

offentlige sektor. Læringsmålshysteriet, hvor læreren for hver elev kan hakke en lang række 

mål af, har taget fuldstændig overhånd. Anders Bondo præciserede, at lærerens overvejelser 

om målet for undervisningen aldrig må reduceres til at klikke på forlods fastlagte læringsmål 

i en læringsplatform. Vi skal til stadighed have folkeskolens smukke formålsparagraf som 

basis og udgangspunkt i vores undervisning. Den indeholder hele vores tankesæt om, hvor-

dan vi skal danne folkeskolens elever til at tage del i samfundet. 
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Bondo om 
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Og måske netop for at understrege dette, blev det lærer Mette Frederiksen, som modtog Læ-

rerforeningens Stinus-pris, fordi hun i mange fora har været bannerfører i kampen for færre 

bindende mål og er imod de nationale test.  

 
Det var for Anders Bondo vigtigt at slå fast, at det forløb før, under og efter lockouten, som 

bogen ”Søren og Mette i benlås” på bedste måde redegør for, aldrig må gentage sig igen. 

Anders Bondo henvendte sig i talen til Michael Ziegler, som sad på første række som gæste-

taler. ”I bogen fortæller han, at hver gang KL afleverede et forslag, kom det tilbage fyldt 

med røde streger. Det er da nærliggende at bede KL om at dokumentere denne påstand. Vi 

har lagt alt materiale fra vores arkiv åbent frem." 

Det har i mange år været en tradition, at KL´s formand bliver inviteret til at holde tale, men 

Martin Damm kunne hverken deltage på første- eller anden dagen af kongressen, så det blev 

altså en opgave for KL´s forhandler til overenskomsten også i 2018. Michael Ziegler frem-

førte, at opbakningen fra andre organisationer til lærerne op mod overenskomstforhandlin-

gerne gør indtryk på KL, og at KL er klar til at forhandle om lærernes arbejdstid - men at 

forhandlinger ikke altid fører til enighed…. 

Undervisningsminister Merete Riisager holdt tale på kongressens anden dag og sagde, at vi 

skal væk fra detailregulering og tjeklister og give folkeskolen og dens lærere mere frihed.  

Undervisningsministeren glædede sig over, at antallet af bindende mål i de Fælles Mål for-

venteligt bliver reduceret kraftigt fra december 2017. Direkte til de kongresdelegerede i sa-

len og til de danske lærere lød det: "I skal have frihed til at fokusere på den gode undervis-

ning". 

Undervisningsministeren kunne desuden meddele, at der er nedsat en gruppe, som skal se på 

det høje antal af lærere, der udsættes for vold på arbejdet. Der skal foregå en dybdegående 

undersøgelse af problem og omfang.  

I sin tale fik undervisningsministeren også pointeret, at næste års overenskomstforhandling 

er et anliggende mellem Danmarks Lærerforening og KL.  

 

Kongressens store emne var selvfølgelig de kommende overenskomstforhandlinger. Af hen-

syn til emnets alvorlighed og mulighed for at drøfte strategier, så blev kongressen lukket 

under dette punkt. 

Den øvrige fagbevægelse har vist os deres opbakning ved at sende brev til arbejdsgivernes 

forhandlere med besked om, at ingen går i forhandling før det er sikret, at lærerne er kommet 

i forhandling om arbejdstid. Vi kan ikke mere leve med, at vores arbejdstid er reguleret ved 

lov, vi skal have en aftale på lige for med alle andre. 

kongresvedtagelsen blev derfor, at vi skal have aftalte rammer for arbejdstiden, der skal un-

derstøtte et professionelt lærerarbejde og lærernes mulighed for at leve op til kravene i lov-

givningen og skabe kvalitet i undervisningen. 

Samt at arbejdstidsreglerne for lærerne skal sikre rettigheder, som modsvarer andre ansattes 

rettigheder på det kommunale arbejdsmarked. 

Kongressen kunne ikke finde stemning for oprettelse af uddannelsesfond i forbindelse med 

overenskomsten. Det er gangske enkelt ikke det rette tidspunkt at lægge resurser i en uddan-

nelsesfond – en klar melding fra medlemmerne. Derfor blev det besluttet, at man i stedet vil 

arbejde med de forskellige muligheder, der kan være inden for uddannelsesområdet og en 

evt. fremtidig uddannelsesfond. 

Overenskomstforhandlingerne bliver svære – og meget spændende. Ingen ved, hvor stejlt 

arbejdsgiverne vil stå på især arbejdstidsområdet. Ingen ved, hvor vi kan ende. I overens-

komstforhandlinger er forlig, Forligsinstitution, konflikt og lockout alle en mulighed. Vi 

håber det første med gode resultater, men alle situationer er en mulighed i aftalesystemet, det 

skal vi være klar over. Derfor vedtog kongressen også konfliktberedskabet – og hvis nogen 

er i tvivl: så er vores strejkekasse fyldt op igen! 

Kongressen OK-krav, som selvfølgelig også indeholder en løndel, fremsendes til KL med 

opfordring til at indlede forhandlinger snarest, så der kan nås et gennemarbejdet resultat. 

Foreningen har indkaldt alle tillidsrepræsentanter til regionale møder om OK18 – så mød op 

til jeres faglig klub og få vigtige informationer undervejs i forhandlingerne. 

 

Henriette Eriksen og Karen Sørensen, Kongresdelegerede 
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Åbningstider   
Kredskontoret:  

Mandag 10-15 
Tirsdag 10-15  

Onsdag 10-17 
 Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
 

 
 

 
PENSIONIST 

Vi holder  

årsmøde 
fredag d. 10. 

november 
2017 

kl. 10-12 

på kreds 
kontoret 

Der er sendt 
mails ud til 

alle. 
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